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1 SVOL ME ROPERA ZA 
MAYORA 

i OWania a občanky mesta 
JCampbell, už sú tu voľby 
predo dveřmi. Ako je vám 
známo, máme voliť mayora 
pre naše mesto, tak si zvoľ-
xne takého, čo je opravdivý 
robotný človek, a to je pár. 
Ján M. Roper. On je súci n:» 
ten úrad a nebudeme zahan
bení, keď ho zvolíme. On je 
svedomitý, aj pracovitý, aj 
spravodlivý. My známe do
bre všetci Campbellčania, žc 
jakým bol koncilmanom. On 
zastával naše mesto najlep
šie. Pán Roper si zaslúžil, a-
by bol našim mayorom. Tak 
vás prosím, občania a ob
čanky, Slováci, Horvati, Po
liaci, Rusnáci, jedným slo
vom všetkých Slavianov, aby 
gte váš hlas oddali len na 
Ján M. Roper aj jeho celý 
republikánsky tiket. Tam 
máme všetkých dobrých kan 
riidátov. Pán Ján M. Roper 
jje daňovník a ženatý, otec 
štyroch detí. Je rodený Hor-
jrat. On si zarába každoden
ný chlebík pre svoju famí
liu vo fabrike ako aj my 
všetcia. On zná dobre, aký 
je robotník, ktorý si zarába 
každodenný chlebík pre se
ba a svoju famíliu. Už sme 
ifriali všakových mayorov, len 
ime nemali robotníka, ako 
Žo sme my sami. Podporuj
me robotníka, lebo každý 
Itričí, že prečo nemôže do
stat ' sa robotník do úradu. 

í v"."'V YOUNGSTOWNSKfi SLÓVENstó NOVINY 
iwtoiin 

1. NOVĚMBRA 1935. 

Preto, lebo ho nepodporuje
me, a to je naša vina. Zvoľ-
me Jána M. Ropera za ma
yora, Slaviana, žeby sme 
mohli povedať, teraz máme 
mešťanostu, ktorý nás bude 
dobre zastávať a ukáže ka
ždému, že aký je robotník, 
že robotník vie lepšie gaz
dovať s peniazmi robotných 
daňovníkov. My známe, žc 
Ján Roper je otvorený člo
vek a chce len pravdu. A 
tak do videnia občania a ob
čanky do utorku, žeby srne 
videli zvíťaziť orla. Ešte 
raz vás napomínam, aby ste 
oddali váš hlas na John M, 
Roper a jeho celý lístok re
publikánsky. 

Stanrý občan P. K. 

POZOR SLOVÁCI A SLO
VENKY! 

Ja nižepodpisaný apelu
jem na mojich priateľov a 
známych, aby podporovali 
nasledujúcich kandidátov v 
budúcich voľbách, ktoré sú 

nám ani nič nedajú. Neverte 
tým, čo vám po veda j ú, že 
Slovák, Poliak a Talian ne
má čenča vyhrať, tí nie sú 
s nami, ani nikdy neboli, tí 
sú naši nepriatelia a takými 
aj zostanú. Cas je tu, aby 
sme využili našu moc dľa 
nášho vlastného presvedče
nia a nie tak, ako nám na
ši nepriatelia diktujú. Nuž, 
keď sme sa dali do toho bo
ja, bojujme spravodlivé, aby 
sa nemohli naši nepriatelia 
z nás smiať, že nás zase do
bre natrepali, politicky za
bili a do čierneho hrobu 
hodili, aby sme nikdy viac 
sa neskriesili. 

Teda trubač trúbl: Otrok
mi sme dosiaľ boli, viacej 
nebudeme! 

Trubač. 

PÍŠE ZA SLAVIANSKYCH 
KANDIDÁTOV. 

Ctená redakcia, ráčte mi 
uverejniť páru slov ohľa
dom našich slavianskych kan 

už teraz na 5. novembra, te- didátov, ktorí sa uchádzajú 
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da na utorok: John J. Ya-
rab za predsedu mestskej 
rady, Ján Hnát za koncilma-
na 2. wardy, Ján Martinko 
za koncilmana 4. wardy, Ed
vard Turek za koncilmana 5. 
wardy, Anthony Kryzan za 
koncilmana 7. wardy, Niko
laj Sopkovich za člena škol-

o mestské úrady. Drahí bra
tia a sestry tuná v Youngs-
town, už na utorok budú 
voľby a preto nemáme mno
ho času odkladať s tou po
litikou, ale sa dať do práce 
a robiť celou silou za na
šich kandidátov. Jako vám 
je známo, že pán Ján Yarab 

skej rady. Títo sú všetci Slo- sa uchádza o úrad predsedu 
váci alebo Slaviani a naša mestskej rady. 2e kto je on, 
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svätá povinnosť je ich v pr
vom rade podporovať. Tí 
sú z krvi a kosti našej, tých 
Velšmani a Irčania nebudú 
podporovať, lebo majú svo
jich na tie samé úrady. Te
da musíme ich my sami, s 
pomocou všetkých cudzozem
ských národov ich zvoliť do 
tých úradov. 

Ďalej, zvoľte znovu náš
ho najlepšieho priateľa, Pe
ter B. Mulholland za sudcu 
municipálneho kortu. 

Čo sa týka mayora, "to po
nechám na vaše rozhodnu
tie, ale tu tiež je bližšia ko
šeľa ako kabát. Keď Talia
ni pomáhajú zvoliť našich 
kandidátov, našou povinno
sťou by malo byť tiež po
máhať im zvoliť ich kan
didáta. 

V Campbell apelujem na 
mojich priateľov, aby zvo
lili mojho priateľa George 
Prokop za city solicitora. To 
nerobí nič, na ktorom tike
te je, je Slovák a to dobrý. 

Som vám vopred povďač
ný 

Andrej Palenčár. 

TRUBAČ TRÚBI. 

VOĽBY V UTOROK, 
ft. NOV. 1938 

"Mil.'. "tf'B" • . 1.1. 

Vojna! Vojna! Či viete, že 
tá svetová vojna bude už na 
utorok, 5. nov.? A či viete, 
že kto tú vojnu vyhrá? Nuž 
nikto iný, ako my, takzvaní 
cudzinci, ako nás nazývajú 
tí dobrí naši priatelia, ktorí 
chodili v bielych plachtách 
kríže páliť. Či viete, že sme 
tým pánom mnoho strachu 
nahnali, keď sme položili 
našich slovenských, slavian
skych a talianskych kandidá
tov na tie samé úrady, na 
ktoré oni už majú doživotný 
lajsnis? Toto sa im už ne
môže do žalúdka vmestiť, a-
by Slovák, Poliak a Talian im 
odobral ten mäkký stolek, 
na ktorom oni si oddychova
li za celé tie roky, odkedy 
Youngetown jestvuje. Či vie
te, že tým pánom sme naro
bili teraz veľa starosti? Á-
no, už im vlasy ošedively od 
starosti, že ako to len oni 
privyknú teraz na tú metlu, 
varechu, pik a šuflu, ktoré 
oni nám doteraz do rúk vždy 
vtisli, keď im narástly veľ
ké bruchá a sa nebudú môcť 
shýbať. Pravda, na ruky si 
môžu rukavice položiť, aby 
im tak skoro mozole nena-
rástly. Či viete, že sa mi 
Slováci, Slaviani a iní cu
dzinci nedáme viac klamať? 
Klamali nás doteraz, ale pri 
šiel čas aj na nás, aby sme 
im ukázali, že my tiež má
me rozum a to lepší, ako o-
ni, lebo viac sa im nedáme 
za pálenku kúpiť. My keď 
sme doteraz mohli vždy ich 
do úradov položiť, tak mô
žeme aj svoj národ, len drž
me spolu a víťazstvo je na
še. Neslúchajte na tie trúby, 
čo sú proti našim kandidá
tom; tí vždy trúbia za tých, 
čo nikdy nevyhrajú a potom 

to vám opisovať nejdem, le
bo ho už skoro celé mesto 
pozná, a vidí, že je chlap 
schopný, že sa za neho ne
budeme hanbiť, keď bude 
zvolený. Pravda, že najdú sa 
zradcovia, ktorí sa za Slo
vákov vydávajú, aj sú Slová
ci, ale keď sa o niečo Slo
vák uchádza, tak vše sú pro
ti nemu. Ale takých "Slová
kov" by mal každý ignoro
vať. A preto drahí bratia a 
sestry, pričiňme sa každý a 
každá, spojme sa v jeden 
celok a pracujme ruka v ru
ke za zvolenie pána Jána 
Yaraba za predsedu mest
skej rady. 

Tiež máme človeka mla
dého, a to je dr. Nikolaj J. 
Sopkovich, ktorý sa uchádza 
za člena školskej rady. Toh
to dra Sopkovicha by mal 
každý Slovák a Slavian pod
porovať. Je to vážny úrad. 
Pozrite, bratia a sestry, my 
máme v Youngstowne asi 
1,200, slovom dvanásť sto u-
čiteľov a učiteliek, a koľko 
z nich máme slovenských a 
slavianskych? Veľmi mál'u-
čko. A máme dosť našich 
dievčat aj mladíkov, čo by 
mohli dietky učiť v publič-
ných školách, lebo sa na to 
pripravili. Ale či dostanú? 
Zaiste len preto nie, že sme 
si málo všímali toho úradu 
a nevolíme takých ľudí, čo 
by nám boli prajní. A pre
to každý by sme mali hlaso
vať na dra Sopkovicha na 
5. novembra za člena škol
skej rady. 

Tiež sa tu chcem zmieniť 
o našom koncilmanovi sied
mej wardy, pánu Kryžano-
vi. Drahí bratia a sestry tu 
na južnej strane mesta, nej
dem tu vychvalovat' pána 
Kryžana, že čo zrobil za tie 
dva roky, lebo vy tu býva
te tak ako i ja, ale keď ste 
spozorovali jeho prácu, tak 
zaiste viac zrobil, jak jeho 
predchodcovia. A keď bude 
zvolený na budúce dva ro
ky, tak zaiste ešte viac zro-
bí, a preto drahí bratia a se
stry v siedmej warde nedaj
te sa vábiť rečami a sľuba-
mi, že to alebo ono zrobia 
pre vás. Dajte pozor na ta
kých politikárov. Máme tu 
slavianskych kandidátov, kto 
rí sa uchádzajú za koncil
mana proti Kryžanovi, ale 
len preto, aby ho mohli zbiť 
dolu. Hlasujme všetci na 
našich kandidátov mm pia
teho novembra. ~ 

Andrej Tarapčak. 

VÁLŇA SCHÔDZA PRE P. 
YARABA VYDARENÁ. 

"V^lná schôdza, ktorá bola 
usporiadaná pre pána Yara
ba v pondelok večer v au-
ditoriume sv. Cyrila a Meto
da, bola veľmi vydarená. 

Predseda Ján Krišpinský 
otvoril schôdzu o 8:30 večer, 
orchestra Petříkova zahrala 
americkú hymnu "Star Span

gled Banner" a slovenskú 
"Hej, Slováci", a tak vystú
pil náš slovenský spevokol 
"Slavia", ktorý zaspieval pe
kné slovenské piesne "Nad 
Tatrou sa blýska, Takú som 
si frajerečku, Husičky a Tan 
cuj, tancuj. Spevokol bol od
menený dlhým potleskom. 
Vďaka im, obecenstvo bolo 
prekvapené, že za tak krát
ky čas sa tak dobre vycvi
čili a tak krásne zaspievali. 
Môžeme byť hrdí, že máme 
slovenský spevokol a máme 
zaň agitovať a ho podporo
vať. Srdečne ďakujeme nie
len spevákom, ale aj profe
sorovi Vojtkovi za tú česť 
a čas, ktorý darovali našim 
slovenským kandidátom. 

Predseda Krišpinský pred
stavil predsedu kampane p. 
Antona Palkoviča, ktorý po
vedal peknú reč za pána Ya
raba. Potom rečnil Mr. Kir-
wan, kandidát za mayora. 
Tak predseda predstavil p. 
Yaraba, kandidáta za vice-
mayora (President of Coun
cil). V svojej reči prosil, a-
by sa Slováci spolu držali a 
oddali svoje hlasy na 5. no
vembra. Tak s našou pomo
cou zvíťazí. Aby sme sa ne
dali oklamať a odstrániť, 
ale aby sme spolu pracova
li. S tým sa poďakoval a 
musel odísť, lebo mal viac 
schôdz navštíviť. 

Joe Dallet, kandidát za 
mayora prosil, aby sme hla
sovali za robotníka a on je 
robotník. Za nim rečni' kon-
cilman Kryžan po anglicky 
za seba a za pána Yaraba. 
Potom rečnil J. Hajdu, kto
rý sa uchádza za mestského 
sudcu. Tak bol predstavený 
dr. Nikolaj Sopkovich, kan
didát za člena školskej ra
dy. Rečnil po anglicky aj po 
slovensky. Predseda predsta
vil Lionela Evans, ktorý sa 
uchádza za mayora. Potom 
rečnil Spagnola, ktorý sa 
tiež uchádza za mayora. 
Predseda predstavil dra Po-
rembského, ktorý sa uchádaa 
o úrad mayora. Rečnil po 
anglicky. Po poľsky rečnil p. 
Walter Ošiniak, ktorý rečnil 
v prospech pána Yaraba. 
Potom rečnil Ford Agey, 
ktorý sa uchádza o úrad 
mestského sudcu. Predseda 
predstavil našeho slovenské
ho advokáta M. J. PaiLovi-
ča, ktorý rečnil za našich 
slovenských kandidátov. Bol 
odmenený veľkým potles
kom. 

Ešte pán A. M. Palkovič 
pár slov preriekol a prosil, 
že ktorý nebude pracovať, 
aby venoval §voj Čas v deň 
volieb pre našich sloven
ských kandidátov a aby sa 
hlásil u predsedu kampane, 
p. A. M. Palkoviča alebo u 
predsedu Yo. Slov. Klubu p. 
Krišpinského; u predsedu 
Lansingvillského Klubu pána 
J. J. Franko; na Steeltone u 
pána Martina, 53 Millet Av. 
alebo u pána Lazorčaka. V 
Haselton u pána Jána Hnát, 
Občan Palenčar rečnil v pro
spech mestského sudcu Pet
ra Mulholland. Pán Jozef 
Vaščák mal poučnú reč a a-
peloval, aby sme už raz sa 
zo spánku zobudili a spoloč
ne pracovali za našich sla
vianskych kandidátov, ktorí 
sa uchádzajú o úrady. Aby 
sme použili naše občianske 
práva a pracovali jeden za 
druhého na politickom poli, 
tak dosiahneme cieľa, "pa 
ktorým ideme. 

Sudca Peter JMulholland 
povedal v svojej reči, aby 
prepatreli jeho rekord a pro
sil o našu podporu. 

Srdečne ďakujeme našim 
občankám a občanom, že sa 
v takom peknom počte zú
častnili tej schôdze. Tak to 
má byť, drahí občania. Ka
ždá schôdza má byť húfne 
navštívená, či je to na jed
nej strane mesta alebo na 
druhej. Slováci sa už prebu
dili a konajú svoju občian
sku povinnosť, preukazujú 
sa, že berú účasť v politic
kom živote ako dobrí obča
nia a Slováci. g i 

J. Krišpinský, prftds-. 

Zo starej vlasti * 
Rodinná tragédia v Trnave. 

V Trnave prišiel 36-ročný 
robotník Jozef Zvolenský k 
svojej testinej Novotné j a 
vyvolal s ňou zvadu. Odra
zu vytiahol revolver, dva ra
zy na ňu vystrelil, ale guľky 
sa minuly cieľa. Vtom vošla 
do izby jeho manželka Ma
ria, ktorú zastrelil. Putom 
obrátil zbraň proti sebe a u-
smrtil sa. 

Pri Trenč. Tepliciach našli 
uhlie. 

Na východ od Trené. Tep
líc leží malá dedinka Om-
šenie, a nad ňou vypína sa 
strmý vrch Zihlavník. Minu
lé dni banskí geologovia z o-
stravského revíru objavili na 
tom vrchu dobré hnedé uhlie 
len ešte nevedia, Či ho je 
mnoho a či sa ho vyplatí do
lovať. Okolití kováči už od 
dávnejška kopali si tam u-
hlie a pálili ho v svojich ko
váčskych dielňach. 

Nový farár v Spis. Podhradí. 
Za rím. kat. farára v Spiš

skom Podhradí bol práve vy
menovaný Štefan Szalay z 
Harichoviec, pri Spiš. Novej 
Vsi, kde účinkoval 23 rokov. 
Inštalovaný bude na novom 
pôsobišti 20. okt. 

Odsúdení maďarskí špioni. 
V Košiciach odsúdený bol 

maďarský špion na 20 rokov 
väzenia. Meno špiona je Šte
fan Fulop a dostal tak veľ
ký trest preto, že už dlhé 
roky špionoval až na 40 
miestach na Slovensku. 

V Rimavskej Sobote odsú
dení boli títo maďarskí špi
oni: Jozef Balogh na 12 ro
kov káznice, Jozef Pála na 
4 a pol rokov, Jozef Pazúr 
z Krompachov na 7 rokov a 
Ján Mueller na 8 rokov. 

Btúpol. Dovezené bolo dove
dna 22,663 bravov, proti 
lanskú, kedy v tomto čase 
bolo dovezené 10,614. Z Ju
hoslávie bolo dovezené 10,-
275, z Rumunska 9,878, z 
Maďarska 1,493, z Poľska 
795, z Holandska 173 a z 
Dánska 42. 

Zaplatil zvedavosť životom. 
V Beloveži pri Bardejove 

nabíjal 17ročný Ondrej Mar
ko starú vojenskú karabínu, 
ktorú vzal z izby svojho 
strýka. Puška odrazu vy
strelila a guľka vošla chlap
covi do hlavy a zabila ho. 

Veľká úroda zemiakov na 
Spiši. 

Kopanie zemiakov na Spi
ši je v plnom prúde a úroda 
je veľmi dobrá, až nadprie
merná. 

Dobrá úroda zemiakov je 
i v celom Liptove. 

Na Lomnickom štíte bude naj 
vyššia observátor v strednej 

Europe. 
Krajinský úrad sa spýtal 

vedeckých ústavov, či by ne
bolo možné spojiť stavbu 
observatória na Lomnický 
štát so stavbou lanovej drá
hy. Očakáva sa, že táto vec 
bude prajné riešená, lebo po
stavenie observatória záro
veň s dráhou by nestálo moc 
a republika by potom mala 
observatórium veľkého vede
ckého významu. Bolo by to 
najvyššie observatórium v 
strednej Europe. 

Za oživenie sklárne f Kruž-
lovskej Huti. 

Sv&z sklárskych robotní
kov, spolu s Národohospo
dárskym sborom pre Šariš a 
súsedné okresy v Prešove, u-
robil patričné kroky, aby do
šlo konečne k oživeniu sklár
ne v Kružlovskej Huti. Je 
nádej, že ministerstvo soci
álnej pečlivosti umožní otvo
renie týchto sklární. 

Tragédia v Ľubovni. 
Veľká rodinná tragédia sa 

stala v Stare.] Ľubovni. 44-
ročný finančný úradník Joz. 
Horáček zastrelil zo služob
ného revolveru svojho malé
ho chlapca a dievča a potom 
aj sám seba. Bol veľmi ob
ľúbený a stále o sebe my
slel, že je nevyliečiteľne cho 
rý. Bol poistený na 50,000 
korún. Zanechal tu vdovu a 
dve malé dievčatká. 

JOZEF ZÚSČÁK ZOMREL 

Jozef Zusčák, z č. 391 Ro
binson Ŕd., Campbell, zo
mrel v stredu vo veku 65 ro
kov. V Amerike bol 29 ro
kov, z toho 25 v Campbell. 
Bol údom Č. 138. PSJ. a Č. 
519. IKSJ. Oplakáva ho 
manželka Efena rod. Greško, 
syn Karol v Xénia, O.; brat 
Ján v Clevelande a tri se
stry na Slovensku. Pohrab je 
v sobotu ráno z domu smút
ku a chrámu sv. Jána Krst. 
Pohrabné obrady vykoná 
vlp. Juraj Novák. Pochovaný 
bude na osadnom cintoríne. 

Political Advertisement 

Lyžiarska chata na Muráni 
Výborný terén na Muráni 

každý rok láka mnohých ly
žiarov, ale dosiaľ nebola 
tam chata a lyžiari večer 
museli sa vždy vracať do
mov. Teraz Klub č.-s. turi
stov v Spiš. Novej Vsi sa u-
sniesol. že pomocou všet
kých miestnych športových 
spolkov vybuduje lyžiarsku 
chatu, v ktorej bude možno 
nocovať. 

Tanec s krvavým koncom. 
V Malých Ozorovciach pri 

Sečovciach bola tanečná zá
bava, na ktorej došlo k bit
ke. Bojovalo sa nožmi a pa
licami. Priamo z hostinca 
dopravili do nemocnice Jo
zefa Minovského, ktorý bol 
veľmi ťažko pobodaný. Nie
koľko ostatných parobkov 
bolo ľahšie zranených. Do
hra bitky bude pred súdom. 

Stavba vodovodu v Micha
lovciach. 

Vedúci notár Myron Čol-
lák z Michaloviec odcestoval 
do Bratislavy, kde na kra
jinskom úrade a iných úra
doch bude intervenovať v 
záležitosti subvencie a pôži
čiek na stavbu vodovodu, do
končenie kanalizácie a iné 
investičné stavby a projekty. 

Letec Pavlovský skočil s vý
šky 8,700 metrov. 

Bývalý letecký poručík čs. 
armády, Pavlovský skočil s 
padákom s lietadla s výšky 
8,700 metrov (asi 29,000 
stôp) a pristál šťastne pri 
Mladej Boleslave. Skok tr
val asi 40 minút a Pavlov
skému pritom namrzla ruka. 

Biskup Čobrda dostal čestný 
doktorát. 

Vladimír P. Čobrda, gene
rálny biskup evanjelickej cir 
kvi na Slovensku, bol vyme
novaný evanjelickou teologi
ckou Husovou fakultou za 
čestného doktora bohoslovia. 

Bojnický zámok a kúpele na 
predaj. 

Majitelia Pálffyovského 
19,000 jutrového statku a kú
peľov v Bojnici pri Prievi
dzi sa rozhodli všetky budo
vy i s pozemkami predať za 
20 milionov Kčs. Cena je u-
dajne veľmi nízka. 

Veľký oheň v Legini. 
3. okt. chytila sa stodola 

jedného gazdu v Legini v 
Zemplínskej. Bol veľký vie
tor a ten roznášal horiacu 
slamu po stodolách iných 
gazdov. Zhorelo 8 domov s 
príslušnými hospodárskymi 
hudovami a 17 stodôl a sto
hov slamy. 

750,976 poslucháčov radio 
rozhlasu. 

Štatistika rozhlasových kon 
cesií z 31. aug. vykazuje, že 
v ČSR. je spolu 750,976 ra
dio poslucháčov. V Bratisla
ve je z toho 57,191, v Koši
ciach 20,807 a na Podk. Ru
si 7,430 radio prístrojov. 

HLASUJTE NA 

JOHN J. Y ARB 
za 

President of Council 
Voľby 5.. novembra 1935. 
Prosí o vašu a vašich pria

teľov podporu. 

U H L I E  
NAJLEPŠIE A NAJLACNEJŠIE 

Pittsburgh Lump $3.50 a vyše 
Montour, Kentucky a Ohlo Uhlie 
VALLEY COAL & COKE %>. 
25 N. Walnut St. Telefon 3-31Í8 

YAHEY'S 
DOLU V MESTE 

FÓko OBCHODNÍK 
A 

Obslužná Ústredňa 
Znalecká prťlca—Pravé Ford čiastky 

a®)®®®®®®®®®®®®®®® 
Dr. S. V. Martinko 

Licensovaný slovenský 
CHIROPRAKTOR A 

MECHANOTHERAPIST 
1814 OAKWOOD AVE. 

"Pri Borts Athletic Field". ' 
Tel. 92093 Youngstown 

Telefon 66351 

JOHN WlLLO 
SLOVENSKÝ ADVOKÁT 

509-510 Union National 
Bank Bldg. 

H E R T Z  
PRENAJÍMANIE AUTOV 

.Zarentujte si Káru alebo Trok 

DRIV-UR-SELF SYSTEM 
23 W. Boardman St. 

Lie. vo dne v noci. TeL 7-3165 

(POLITICAL ADVERTISEMENT) 

Nožom skončil zvadu. 
Tanečná zábava - v Šinta-

ve pri Nitre skončila sa bit
kou, ktorú vyvolal Ján Gal
bavý. Zrazu Galbavý klesol 
na zem a skríkol, že je zra
nený a upadol do bezvedo
mia. V nitrianskej nemocni
ci zistili, že má dlhým vrec
kovým nožom prepichnuté 
brucho až na črevá. Jeho 
stav je veľmi vážny. Vyše
trovanie ešte do prípadu ne
prinieslo svetla, nakoľko Ste 
fan Galgóczy, s ktorým sa 
Galbavý bil, sa bráni, že no
ža nepoužil a tiež u neho 
noža nikto nevidel. 

Solivar a šváby postavia vo
dojemy. 

Posledné ohne v Solivare 
přispěly značne k tomu, že 
sa obce Solivar a Šváby roz
hodly zriadiť v obciach nie
koľko vodojemov. Solivar 
má už miesto vyhliadnuté pri 
Bikuvke, obec Šváby jeden 
vodojem vybudovala a dru
hý bude už skoro hotový. 

John Gonda & Sons 
2557 TAMPA AVE. 

Predávajú fajne uhlie a 
mufujú 

Telefonujte 37986 

Priemerné ceny obilia é, 
strukovín. 

Podľa príslušného naria
denia vyhlasujú plodinové 
burzy tieto priemerné ceny 
obilia a strukovín pre okto-
ber: Pšenica 160 Kčs, žito 
130 Kčs, jačmeň 110 Kčs, 
ovos 110 Kčs, kukurica 130 
Kčs, hrach 200 Kčs, fazuľa 
140 Kčs, vikev letná 160 Kčs 
a ryža 200 Kčs za 1Ó0 kg. 

Dovot bravôv i' cudziny. 
Podľa výkazu pohranič

ných zverolekárov, dovoz ži
vých bravov do republiky 

Posledná 
příležitost* 
kúpiť odpoly 
zdarma 

Vypraceme sa * J|ášho 
lotu behom 15 dní a kaž
dá kára tu udaná musí 
byť predaná. Cena neroz
hoduje. Na splátky, aké 
si prajeU, 

1929 Essex Sedan 
1929 Willys Knight Coupe 
1929 Willys Knight Coach 
1928 Dodge Sedan 
1930 Hupp Coupe 
1929 Pontiac Coupe 
1929 Ford Coacfc 
1928 Hupp Sedají 
1929 Essex Coup** 

W. 0. StrausVaugh 
Motor Co. 

741 Wick Av. Tel. 33417 

ZNOVU-ZVOL'TE 

ANTHONY T. 

K R Y Z A N  
za 

Koncilmana 
Siedmej wardy 

Voľby 5. novembra 1935. 

KRÁSNĚ PLAYER PIANO 
Ako nové PREDÁ SA LAONO. 
Príďte alebo telefonujte do 
Yahrllng-Rayner Music Company 

306 W. Federal St. 
Pýtajte as as p. Jos. Moltcban. 

JOZEF G. 
VAŠČÁK 

SLOVENSKÝ 
POHRABNÍK 

40 Lincoln Aven»t 
Telefon 40235 

OZNÁMENIE. -— 

Jozef Danish Notár 
úraduje vo vl&jtnom dome 

11 Queen Telefon 86116 
Oproti kostolu ar. Stefana. 

Telefon 44431 

Joseph Friedman 
PRAVOTÁR A VEREJNÝ 

NOTÁR 
210 Staxnbangh Bldg. 

KUBINA 
FUNERAL 

HOME 
SLOVENSKÝ 

POHRAB N lCK Y ZÁVOD 

'$44 East Wood St. 
TeL 33711. Rez. 26332 

RECTAL 
CLINIC 

HEMOROIDY (Piles). Hnojenie koncového 
čreva, siati žila. íicpa—LIEČENÉ BEZ O. 
PEBÁCIE a BEZ ZTRÁTY ČASU. 1618 Bel
mont Ave. Dr. H. S. Gaskeen. Phone S2369. 

Vklady sú Poistené • 
Všetky vklady • tejto banke sú úplne poletení* * 
ai do $5,000.00 vo Federal Deposit Imrorano# 
Corporation pod kontrolou vlády Spojenýo|r 
Štátov. Toto je na dodatok k bespafaoctl̂  * 
ktorú dáva nái veľký kapitál a probyto* 
Štyroch  Mi l ionov  Dolárov .  - í 'A  

DOLLAR SAVINGS 
mn ̂TRUST COMPANY 

YOUNCSTOWN, OHIO o j 
Odbočka v Strathtn, Ohio 

Počúvajte radlo roshlss Dollax Banky kaidý nw . 
rok večer o 8. hodine s WKBN radlo stanica 

•jshztss crdj t.jsjE=rí=jî r£=LrH=Lns 3š 
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